
Вікторія Величко - незалежний практикуючий консультант з економічних питань, 

сертифікований тренер бізнес-програм. Спеціаліст із фінансового та податкового планування, 

автор значної кількості друкованих робіт, кандидат економічних наук. 

ВАС ЧЕКАЄ: 

Систематизація інформації про діяльність ФОП у 2019 році. 

Аналіз типових помилок в роботі ФОП і рецепти їх запобігання. 

Практичні рекомендації для роботи ФОП як самостійно, так і в співдружності. 

ПРОГРАМА ВЕБІНАРУ: 

1. Нормативне забезпечення діяльності фізичних осіб підприємців: 

- принципові відмінності для ведення підприємницької діяльності між загальною й спрощеною 

системою оподаткування: вигоди та втрати; 

- обмеження щодо ведення підприємницької діяльності для ФОП з 01.01.2019 року.  

2. Ведення обліку діяльності ФОП: 

- бухгалтерський облік у ФОП - обов'язок чи право? 

- документальне оформлення діяльності ФОП; 

- нюанси первинних документів для ФОП; 

- зберігання первинних документів; 

- відповідальність й наслідки відсутності первинних документів. 

 3. Доходи та витрати ФОП: 

- доходи та витрати для ФОП на загальній системі оподаткування: загальні правила, порядок 

визнання, окремі операції; 

- реальні витрати, які не визнаються для ФОП на загальній системі оподаткування; 

- доходи та витрати для ФОП на спрощеній системі оподаткування: загальні правила, порядок 

визнання, окремі операції; 

- основні вимоги до договорів; 

- реальність господарських операцій; 

- нюанси обліку для ФОП-платників ПДВ; 

- робота через служби доставки; 

- доходи та витрати за посередницькими договорами. 

4. Книга обліку доходів і витрат: 



- заповнення Книги обліку доходів/прибутків і витрат: правила та нормативне забезпечення, 

практика заповнення, типові помилки; 

- прямі доходи й витрати, доходи за посередницькими договорами; 

- інтернет-торгівля й доходи; 

- «готівкові та безготівкові» доходи; 

- доходи, отримані через РРО й POS-термінали; 

- відповідальність за неправильне заповнення Книги обліку доходів/прибутків й витрат і за її 

відсутність. 

5. Готівкові кошти, РРО та платіжні термінали у ФОП: 

- обмеження по роботі з готівкою для ФОП з 01.01.2019 року; 

- документальне оформлення готівкових операцій ФОП; 

- критерії для обов'язкового застосування РРО у ФОП; 

- розрахунки в інтернет-торгівлі; 

- розрахунки банківськими картками; 

- розрахунки через Нову пошту, Укрпошту та т.і.; 

- фінансовий моніторинг розрахунків банківськими картками; 

- поповнення оборотних коштів ФОП; 

- запити ДФСУ за картковими рахунками ФОП; 

- відповідальність за порушення правил обігу готівки у ФОП. 

 6. Перехід із ЄП на загальну систему оподаткування: 

- правила переходу; 

- оптимальні податкові ситуації для переходу; 

- податкові наслідки переходу, в т.ч. протягом року. 

 7. Припинення діяльності ФОП: 

- порядок припинення підприємницької діяльності; 

- податкові наслідки припинення діяльності; 

- юридична відповідальність фізичної особи після закриття ФОП. 

 8. Звітність ФОП: 

- податкова декларація ФОП; 

- Декларація про майновий стан для ФОП; 

- штрафні санкції. 

9. Перевірки ФОП-ів і штрафи: 

- планові й позапланові перевірки ФОП - хто може здійснювати? 

- практичні рекомендації для підготовки до перевірки ФОП; 

- відповідальність ФОП і штрафні санкції; 

- судова практика перевірок ФОП. 

 

Мова вебінару: російська 

Тривалість: 2,5 години (14:00-16:30) 

 


